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Mellanhedsskolan ska vara en trygg skola
Alla ska känna sig välkomna! Vi arbetar mycket
med hur vi ska vara mot varandra. Vi vet att
trivsel är en förutsättning för att vi ska kunna
lära oss saker.
Vad är en likabehandlingsplan?
Alla skolor har en plan som berättar hur vi ska
göra för att vi ska må bra och känna oss
välkomna. Denna text är skriven av elever i
trygghetsrådet för att alla elever ska förstå vad
planen innehåller.
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Elevinflytande
Ordet inflytande betyder ”kunna påverka”. När
elever känner att de förstår hur skolan fungerar,
då får de inflytande. Inflytande har du när vi
pratar om det du lär dig. Du är delaktig när du
tillsammans med oss andra förbättrar vår miljö.
Alla ska kunna känna sig delaktiga.
Vi har klassråd och olika elevråd då vi pratar
om hur vi kan förbättra skolan.

Elevernas frågor från ditt klassråd går till
elevråden och till personalens egna möten.
Personalen lyssnar på vad du tycker om hur vi
har det i klassrummen, på fritids och raster.
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Frågor vi pratar om på elevråd
På ett råd pratar vi om vår miljö i skolan. Vad
är vår miljö för något? Miljö är allt du kan se
omkring dig. Det är också hur vi är mot
varandra.
Hur skapar vi trivsel?
Hur får vi ordning på våra
saker?
Vilka ljud är behagliga?

På rådet pratar vi om ansvar. Du och alla andra
har delat ansvar för hur vi har det. Vad ska du
göra för att andra ska trivas? Har du ordning på
dina saker? Hjälper du till med att skapa lugn
och ro?
På ett råd kan vi också prata om bra idéer! Har
du förslag som gör skolan bättre?
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Världens största råd
Det finns viktiga regler som handlar om barn i
hela världen. För 72 år sedan samlades en
massa länder för att samarbeta. Länderna ville
ha fred på jorden.

Det blev som ett jättestort klassråd, där varje
land fick vara med att bestämma. Idag är det
193 länder med i detta råd. Rådet kallas för
Förenta Nationerna. Vi brukar förkorta det till
FN.
För 28 år sedan röstade FN fram regler för alla
barn på jorden. Reglerna kallas för
Barnkonventionen. Konventionen är alltså
regler som ska skydda barns rättigheter.
Det står i Barnkonventionen att alla barn har
samma rättigheter och lika värde. Ingen får
diskrimineras. Vi ska strax förklara det ordet.
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Vad säger våra lagar?

Enligt Sveriges lagar får vi inte göra varandra
illa. På vuxnas språk kallas det att vi kränker
varandra. Vi blir ledsna när vi blir illa
behandlade.
Den vanligaste orsaken till att någon blir ledsen
är ensamhet. Kanske får en kompis inte vara
med när andra gör något roligt. Någon kanske
känner sig osynlig.

Det är inte tillåtet att slå eller knuffa någon.
Och vi får inte säga elaka saker till varandra.
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Om någon har gjort dig illa måste du berätta
det för personalen på skolan.
Vad är diskriminering för något?
Vi kommer alla från olika platser på jorden och
ibland talar vi olika språk. Vi har också olika
kön. Vissa av oss har kanske ett handikapp som
gör att vi behöver hjälp. Diskriminering är när
någon behandlas sämre än andra, på grund av
detta. Att du inte kan vara med i en aktivitet
bara för att du är annorlunda.

Om skolan inte är lika rättvis mot dig för att du
exempelvis är pojke eller flicka, eller för att din
familj kommer från ett annat land, så är det
diskriminering. Om du inte får rätt hjälp om du
har en funktionsnedsättning, så är det
diskriminering. Detta är olagligt.
Ett exempel på diskriminering är om
klassrummet ligger på 3:e våningen utan hiss så
att barn med rullstol inte kan ta sig dit.
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När du vill ha hjälp
Ibland mår vi inte så bra. Kanske har du
problem med skolarbetet, eller kanske du
känner dig ensam. Kanske är du orolig för
något hemma. Då behöver du hjälp.
Då ska du berätta för personal i skolan eller
hemma. All personal i skolan måste hjälpa barn
som mår dåligt, behandlas illa eller har problem
med skolarbetet.

Petter
Kurator

Åsa
Skolsköterska

Du kan alltid gå till vår kurator eller
skolsköterska, även under lektion om det är
nödvändigt.
Vad gör skolan när barn behandlas illa?
När personal får veta att ett barn behandlas illa
så måste de reda ut vad som hänt. Om det är
allvarligt anmäler personalen detta till rektor.
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Personalen pratar också med föräldrar.
Tillsammans löser vi sedan det som blivit fel.

Rasterna
Det finns alltid personal ute på rasterna.
Personalen har tre olika slags västar och de är
färgade. De är gula, röda och gröna.

Vår skola ska fungera såhär
 Du ska känna dig trygg och du ska veta att
dina ansträngningar betyder mycket
 Vi ska uppskatta olikheterna vi ser hos
varandra
 Vi tar ansvar för våra egna handlingar
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Förväntningar
Vi förväntar oss att alla på skolan visar hänsyn,
respekt och hjälper de som behöver hjälp.

Elever kan förvänta sig av skolans personal
Att personalen hälsar på dig, samarbetar och
har ett gemensamt ansvar för alla barn.
Att personalen ser till att det är lugn och ro på
lektionerna.
Att personalen föregår med gott exempel.
Att vi tar kontakt med din familj om något
händer.
Skolans personal kan förvänta sig av dig
Att du hälsar när du kommer.
Att du är hänsynsfull, vänlig och hjälper andra.
Att du visar respekt och låter ensamma elever
vara med när ni gör något skoj.
Att du gör så gott du kan i skolarbetet och
passar tider.
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Konstiga ord som vi kan prata om hemma eller
i klassen:
Likabehandling
Inflytande
Miljö
Delat ansvar
FN
Barnkonvention
Diskriminering
Ensamhet
Funktionsnedsättning
Olikheter
Oro
Förväntningar

?

